Ogłoszenia Duszpasterskie
XXXII Niedziela Zwykła
12 listopada 2017 r.
1. Koronka do Bożego Miłosierdzia odprawiana jest codziennie o godzinie 15:00. Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy odprawiana jest w środy o godzinie 18:00.
2. Dzisiaj przypada II Niedziela miesiąca: po Mszy Świętej o godzinie 12:30 będzie Spotkanie Zakonu
Franciszkanów Świeckich, natomiast po każdej Mszy trwa dyżur członków Towarzystwa Przyjaciół
Seminarium umożliwiając złożenie zadeklarowanych ofiar pieniężnych.
3. W tym tygodniu przypada: w poniedziałek – wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna, pierwszych polskich męczenników, w piątek – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, w sobotę
– wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny.
4. Na ławkach są wyłożone kartki wypominkowe – prosimy czytelnie wypisywać imiona zmarłych praz ulicę
zamieszkania i numer bramy ofiarodawcy. Kartki te można składać do skarbon znajdujących się z tyłu
Świątyni lub w kopertach na tacę. Nabożeństwa Wypominkowe będą sprawowane o godzinie 18:00
w następującym porządku:
• poniedziałek: w Kościele Parafialnym ul. Dąbrowskiego nry 1-61
w Kościele Tygodniowym ul. Dąbrowskiego od nru 63 do końca oraz kartki bez
numerów bram
• wtorek:

w Kościele Parafialnym ul. Waryńskiego nry 1-45
w Kościele Tygodniowym ul. Waryńskiego od nru 47 do końca oraz kartki bez
numerów bram

• czwartek:

w Kościele Parafialnym ul. Prądzyńskiego nry 1-45

• piątek:

w Kościele Parafialnym ul. Prądzyńskiego nry 47-99
w Kościele Tygodniowym ul. Prądzyńskiego od nru 101 do końca oraz kartki bez
numerów bram
Po Nabożeństwie będzie sprawowana Msza Święta w intencji wyczytanych zmarłych.
5. W najbliższy czwartek w naszej Parafii będzie adoracja wieczysta Najświętszego Sakramentu.
Wystawienie rozpocznie się po Mszy Świętej porannej, zakończy się przed Nabożeństwem
Wypominkowym.
6. Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas będzie w czwartek o godzinie 17:00.
7. Spotkania Biblijne są w piątki po wieczornej Mszy Świętej.
8. Odnowa w Duchu Świętym zaprasza na Dzień Skupienia w najbliższą sobotę. Rozpoczęcie o godzinie 9:30
zawiązaniem wspólnoty, przewidywane zakończenie około godziny 14:00. W programie jest konferencja,
adoracja i spotkania w grupach, Msza Święta pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Herbuta oraz wspólna
agapa na zakończenie.
9. Katecheza dla Rodziców dzieci komunijnych odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie
11:00.
10. Również w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka ofiar na Kościół w potrzebie.
11. Dzisiaj w sali I LO (przy ul. Pionierów 30) o godz. 17:30 odbędzie się koncert patriotyczny: „Rzeczpospolita
Śpiewająca” – wstęp wolny.
12. Również dzisiaj w Katedrze Świdnickiej o godz. 19:00 w ramach cyklu „Wieczory Świdnickie” odbędzie się
koncert chrześcijańskiej wokalistki Agnieszki Musiał, której akompaniuje Jan Smoczyński. W ramach
wstępu do koncertu wykład pt. „Bóg jako tajemnica” wygłosi ks. Marcin Dolak.
13. Zapraszamy na film pt. Nie opuszczaj mnie. Projekcja filmu odbędzie się w Teatrze Świdnickim w sobotę
18 listopada o godz. 19:00. Bilety w cenie 10 zł można nabyć w zakrystii i sklepie diecezjalnym.
14. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrzyć się w Niedzielę i Gościa Niedzielnego.
Ks. Rafał Kozłowski, Proboszcz

